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Albert Schweitzer ziekenhuis gaat mondkapje niet
verplichten
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Vanaf 1 december is het in publieke binnenruimten verplicht een mondkapje te dragen.
Het ziekenhuis wijst echter op een toelichting, waarin staat dat zorginstellingen hun
eigen regels mogen hanteren ten aanzien van mondkapjes en andere persoonlijke
beschermingsmiddelen. ,,Wij zullen niets aan onze huidige regels veranderen.’’

Dat betekent dat patiënten en bezoekers alleen een ‘dringend verzoek’ krijgen om een
mondkapje te dragen. Volgens het ziekenhuis gaat dat tot nu toe prima. De meeste
patiënten en bezoekers zouden zich al aan de regels houden. 

,,We merken dat veruit de meeste mensen het zelf nu al ervaren als een ‘sociale plicht’
en dat is precies wat we willen en toejuichen. We vinden het niet passend om te spreken
van een plicht als dat betekent dat je in het ziekenhuis zou kunnen worden bekeurd
door een handhaver. Dit is iets tussen ons en onze patiënten, bezoekers en medewerkers
en het verloopt al geruime tijd uitstekend.’’
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‘Zeer kleine groep’

Het ziekenhuis spreekt van een ‘zeer kleine groep principiële weigeraars’. Zij worden bij
de entree daarop aangesproken en krijgen een mondkapje aangeboden. Een enkeling
volhardt ook dan. Alleen als de weigering om een mondkapje te dragen escaleert en er
daadwerkelijk risico optreedt, bijvoorbeeld doordat de persoon in kwestie ook geen
anderhalve meter afstand wil houden of coronaverdacht is, zal de beveiliging eventueel
samen met de politie de persoon vragen of dwingen te vertrekken.

Mensen die om medische redenen - bijvoorbeeld vanwege een ernstig beperkte
longcapaciteit - geen mondkapje kunnen dragen, blijven ook na 1 december zonder
mondkapje welkom in het ziekenhuis. Daarvoor maakt de ministeriële regeling
overigens ook een uitzondering.

Ziekenhuis blijft faceshields gebruiken

En mondkapjesplicht of niet, het ziekenhuis blijft faceshields gebruiken. Officieel
mag een faceshield niet gebruikt worden als alternatief voor een mondkapje omdat zo’n
spatscherm de neus en mond niet volledig bedekt.

,,Wij blijven faceshields wél gebruiken, omdat die nou juist een veiliger alternatief zijn
voor de huis-tuin-keuken-mondkapjes die langdurig worden gebruikt en in jassen en
broeken worden opgeborgen. Mede daarom volgen wij de ministeriële regeling niet.’’

Het ziekenhuis heeft al zijn personeel vorige maand voorzien van faceshields. Bij
patiënten met bewezen corona of een coronaverdenking draagt het personeel een
medisch mondkapje (en een bril, schort en handschoenen). De faceshields zijn bedoeld
als aanvulling, voor in de hal en in algemene ruimtes.

,,We hebben al geruime tijd een goed doordacht systeem van coronagedragsregels voor
patiënten, bezoekers en medewerkers. Onze werkwijze is gebaseerd op zorgvuldige
screening van patiënten en zelfmonitoring van personeel vóór het betreden van het
ziekenhuis én op het dragen van middelen die de beste bescherming bieden, afhankelijk
van de werkzaamheden, de aard van het contact met de patiënt en/of de ruimte waar je
je bevindt. De faceshields voor personeel nemen hierin een belangrijke plek in.’’

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid klopt het dat
ziekenhuizen een uitzonderingspositie hebben. ,,Op basis van de Wet kwaliteit, klachten
en geschillen zorg hanteren zij eigen regels ten aanzien van persoonlijke
beschermingsmiddelen. Patiënten, bezoekers en zorgverleners dienen die te volgen.’’
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